วาระงานผู้บริหาร
วันเสาร์ที่ 18 – วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2๕63
ผู้บริหาร
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วันที่
18 ก.ค.
19 ก.ค.
20 ก.ค.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายธวัชชัย ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

18 ก.ค.
19 ก.ค.
20 ก.ค.

18 ก.ค.
19 ก.ค.
20 ก.ค.

18 - 19
ก.ค.
20 ก.ค.

เวลา
วาระงาน
16.00 น. - เฝ้ารับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
- วันหยุดราชการ
10.00 น. - บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14.30 น. - ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สตั ว์น้าเนือ่ งในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
- เวรวันหยุดราชการ
- วันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบตั ิ ประจ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบรรยายวิชาความส้าคัญของ
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อุดมการณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์
14.00 น. - ส้ารวจติดตามสถานการณ์น้าล้าห้วยหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
- เวรวันหยุดราชการ
- วันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานประชุมประเมินวิสยั ทัศน์ความเป็น
ผู้น้าและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
14.00 น. - ประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมเข้าท้างานสาขาช่างตัดเย็บ
เสือผ้า” ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
17.00 น. - ประธานงานแถลงข่าว FIFT 2020
แฟชั่น-นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน 2563

สถานที่
- JJ Hall ชัน 6
ศูนย์การค้า
เจเจ มอลล์

หน่วยงาน
- สาธารณสุข

- ห้องแสดง อาคาร
สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
ขอนแก่น
- แหล่งน้าบึงบ้านโพธิ์
หมู่ 1 ต.นาชุมแสง
อ.ทุ่งฝน

- ส้านักงาน
จังหวัด

- หอประชุม
อบต.สร้างแป้น

- ปภ.

- อ้าเภอสร้างคอม

- ปภ.

- ห้องประชุม
สนง.ศึกษาธิการ
- ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคม
รวมใจคนพิการ
จังหวัดอุดรธานี
- ห้องประชุมส้านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
มรภ.อุดรธานี

- ศึกษาธิการ

- ห้องแสดง อาคาร
สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
ขอนแก่น
- แหล่งน้าบึงบ้านโพธิ์
หมู่ 1 ต.นาชุมแสง
อ.ทุ่งฝน

- ส้านักงาน
จังหวัด

- ประมงจังหวัด

- สมาคมรวมใจ
คนพิการ
จังหวัดอุดรธานี
- มรภ.อุดรธ
+านี

- วันหยุดราชการ
09.30 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14.30 น. - ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

- ประมงจังหวัด

นายจ้ารัส กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าส้านักงานจังหวัด
อุดรธานี

18 ก.ค.
19 ก.ค.
20 ก.ค.

18 - 19
ก.ค.
20 ก.ค.

- วันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
09.30 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13.30 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดอุดรธานี ครังที่ 1/2563

- ห้องแสดง อาคาร
สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
ขอนแก่น
- ห้องประชุม
สนง.เกษตรจังหวัด

- ส้านักงาน
จังหวัด
- เกษตรจังหวัด

- วันหยุดราชการ
09.30 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องใน - ห้องแสดง อาคาร
- ส้านักงาน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สถานีวิทยุโทรทัศน์
จังหวัด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
แห่งประเทศไทย
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอนแก่น
14.30 น. - ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวัน
- แหล่งน้าบึงบ้านโพธิ์ - ประมงจังหวัด
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
หมู่ 1 ต.นาชุมแสง
พระเจ้าอยู่หัว
อ.ทุ่งฝน
15.00 น. - ร่วมดูพืนที่ร่วมกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการส่วน
- บน.23/วัดป่า
- ส้านักงาน
ล่วงหน้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา บ้านตาด/โรงเรมเซ็น จังหวัด
จุฑาภรณ์
ทารา

จัดท้าโดย : กลุ่มงานอ้านวยการ ส้านักงานจังหวัดอุดรธานี : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.udonthani.go.th /หัวข้อ วาระงานผู้บริหาร
(จนท. นางไกรษร หันจางสิทธิ์ โทร. 09-1058-3997 / มท. 45626) สถานะ 17 ก.ค.63 เวลา 18.20 น.

